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TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ  

TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI 

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 

ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI KILAVUZU 

 

AMAÇ VE KAPSAM 

Bu kılavuz Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı 

Eğitimi Bölümüne Özel Yetenek Giriş Sınavı Kılavuzu ile öğrenci alınmasını ve buna ilişkin 

bilgileri içerir. Kılavuz içerisinde kontenjan, Özel Yetenek Giriş Sınavı kayıt tarihleri, sınavın 

yeri ve saati, aday başvuru koşulları, ön kayıt, engelli aday özel yetenek giriş sınavı başvuru 

koşulları, Özel Yetenek Giriş Sınavı için gerekli belgeler, Özel Yetenek Giriş Sınavı kuralları, 

sınav uygulaması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi, sıralama, kesin kayıt, yedek liste, 

kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar için gerekli belgeler yer almaktadır.  

 

KONTENJAN 

Kontenjan: 20 

Programın Adı Genel Kontenjan Engelli Kontenjanı 

Çalgı Eğitimi Bölümü 18 2 

 

ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI KAYIT TARİHLERİ, SINAVIN YERİ VE SAATİ  

Ön Kayıt Tarihi: 05-20 Ağustos 2019 

Sınav Tarihi ve Saati: 26-29 Ağustos 2019 / 09:30 

I. Aşama Sınav Tarihi ve Saati: 26-27 Ağustos 2019 / 09:30 

II. Aşama Sınav Tarihi ve Saati: 28-29 Ağustos 2019 / 09:30 

Kesin Kayıt Tarihi: 09-11 Eylül 2019  

Yedek Kayıt Tarihi: Akademik takvimde ilan edilen ders kayıtlarının son gününe kadar 

devam edecektir. 

Sınav Yeri: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Ziraat 

Dekanlık Binası  

 

ADAY BAŞVURU KOŞULLARI 

a. 2019 TYT’den en az 150 puan almış olmak. 

b. 26 Ağustos 1989 doğumlu ve daha büyük adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. 
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ÖN KAYIT 

Ön kayıt, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde internet 

üzerinden yapılır. Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Özel Yetenek Giriş Sınavına 

katılabilmek için adayın, ilan edilen süre içinde ön kayıt işlemlerini tamamlamış olması 

zorunludur. Ön kayıtta yanlış beyanda bulunduğu tespit edilen adayların sınavları geçersiz 

sayılır. Kesin kayıt veya yedek kayıt haklarını kaybederler.  

ENGELLİ ADAY ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI 

 

a. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 15.02.2018 tarih, 75850160-199-E.11624 sayı 

ve “Özel Yetenek Sınavına Başvuracak Engelli Adaylar” konulu yazısına göre Çalgı 

Eğitimi Bölümü kontenjanının %10’unu teşkil eden 2 (iki) öğrenci kontenjanı engelli 

adaylara ayrılmıştır. Engelli adaylardan yeterli başvuru olmaması veya ilgili adayların 

sınavda başarısız olması durumunda kontenjan, yönergede belirlenen kurallar 

doğrultusunda tamamlanacaktır.  

b. Özel Yetenek Giriş Sınavına, engelli adaylardan o yıl yapılan YKS sınavına giren ve 

TYT puan türünden 100 puan ve üzerinde alanlar başvurabilir. Bu adayların puanları, 

sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir. 

c. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı 

Eğitimi Bölümüne işitme ve bedensel engelli adaylar hariç diğer (görme engelli ve 

otizm) engelli adaylar müracaat edebilirler.  

d. Engelli adayların tam teşekküllü ve bu konuda yetkilendirilmiş bir hastaneden almış 

oldukları, engelli olduklarını yüzdelik derece ile gösteren raporlarını başvuru anında 

ibraz etmeleri gerekir. Engelli adaylar başvurularını şahsen yapacaklarından ayrıca 

online başvuru yapmalarına gerek bulunmamaktadır.  

 

ÖZELYETENEK GİRİŞ SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER 

a. Sınav giriş belgesi 

b. Nüfus cüzdanı 

 

ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI KURALLARI 

a. Sınava başlamadan önce görevliler tarafından adayların sınav giriş belgelerinin ve 

nüfus cüzdanlarının kontrolü yapılır. Bu belgeleri getirmeyen adaylar sınava 

giremezler. 

b. Sınava girecek olan adaylar ilan edilen gün ve saatte gelmek zorundadır. Aksi takdirde 

aday sınava alınmayacaktır. 

c. Adaylar sınav salonuna cep telefonu, kayıt cihazı, bilgisayar vb. teknolojik cihaz ile 

giremezler. 

d. Sınav sırasında uymak zorunda oldukları kurallar, adaylara görevlilerce hatırlatılır. 

Sınav sırasında uyulması gereken kurallara uymayanlar, sınav disiplinini bozanlar ve 

kendi yerine başkasını sınava sokanlar Sınav Komisyonu tarafından sınav dışında 

bırakılır. Durum tutanağa işlenir ve gerektiğinde bunlar hakkında kovuşturma açılması 

istenir.  

SINAV UYGULAMASI 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Özel Yetenek Giriş 

Sınavı iki aşamalı olarak gerçekleştirilir. 
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Birinci Aşama Sınavı: 

Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitimi Bölümü birinci aşama sınavının kriter, 

uygulama ve değerlendirme puanları aşağıdaki gibidir. 

Kriterler Uygulama Şekli Değerlendirme 

Tek ses algılama ve uygulama 

becerisi (4 adet) 

Piyanodan duyurulan tek 

seslerin, aday tarafından 

algılanıp tekrar edilmesidir. 

 8 puan 

Çift ses algılama ve uygulama 

becerisi (3 adet) 

Piyanodan duyurulan çift 

seslerin, aday tarafından 

algılanıp tekrar edilmesidir. 

12 puan 

Ritim algılama ve uygulama 

becerisi (2 adet) 

Jürinin soracağı ritim 

kalıplarının, aday tarafından 

algılanıp tekrar edilmesidir. 

20 puan 

Melodik hafıza becerisi 

(3 adet) 

Piyanoda çalınan 1 adet ezgi 

kalıbı ve Türk Müziği çalgıları 

ile çalınan 2 adet ezgi kalıbının 

aday tarafından algılanıp tekrar 

edilmesidir. 

60 puan 

 

Birinci aşama sınavında değerlendirme 100 puan üzerinden yapılıp en az 50 puan ve üstü alan 

adaylar ikinci aşama sınavına girmeye hak kazanırlar. 

(Bu değerlendirme kriterleri engelli adaylar için de geçerlidir) 

 

İkinci Aşama Sınavı: 

Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitimi Bölümü ikinci aşama sınavının kriter, 

uygulama ve değerlendirme puanları aşağıdaki gibidir. 

Kriterler Uygulama Şekli Değerlendir

me 

Çift ses algılama ve uygulama 

becerisi (2 adet) 

Piyanodan duyurulan çift seslerin, aday 

tarafından algılanıp tekrar edilmesidir. 8 puan 

Üç sesli akor algılama ve 

uygulama becerisi (2 adet) 

Piyanodan duyurulan üç sesli akorların, 

aday tarafından algılanıp tekrar edilmesidir. 10 puan 

Ritim algılama ve uygulama 

becerisi (1 adet) 

Jürinin soracağı ritim kalıplarının, aday 

tarafından algılanıp tekrar edilmesidir. 12 puan 

Melodik hafıza becerisi 

(2 adet) 

Türk Müziği çalgıları ile çalınan makamsal 

ezgi kalıplarının, aday tarafından algılanıp 

tekrar edilmesidir. 
20 puan 

*Çalgı icrası  
İcra edeceği eserlerdeki hâkimiyetinin ve 

başarı düzeyinin değerlendirilmesidir. 40 puan 

**Ses icrası 
İcra edeceği eserlerdeki hâkimiyetinin ve 

başarı düzeyinin değerlendirilmesidir. 10 puan 
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*Çalgı İcrası  

Kriterler Değerlendirme 

Doğru ve temiz icra 10 puan 

Teknik beceri 10 puan 

Eseri yorumlama 10 puan 

Eserin seviyesi 10 puan 

 

**Ses İcrası  

Kriterler Değerlendirme 

Doğru ve temiz icra 2,5 puan 

Teknik beceri 2,5 puan 

Eseri yorumlama 2,5 puan 

Eserin seviyesi 2,5 puan 

 

İkinci aşama sınavında değerlendirme 100 puan üzerinden yapılıp en az 50 puan adaylar kesin 

kayıt sıralamasına alınacaktır.  

(Bu değerlendirme kriterleri engelli adaylar için de geçerlidir) 

 

SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Sınavın kesin sonuçları, sınavın tüm aşamaları bittikten sonra ve YKS kılavuzunda yer alan 

Özel Yetenek Sınavlarının yapılmasına ilişkin belirlenen kriterler ve puanlamalar dikkate 

alındıktan sonra Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı 

tarafından ilan edilir. Sınava müracaat eden tüm adaylar kılavuzdaki şartları peşinen kabul 

etmiş sayılır.  

 

SIRALAMA 

a. Sınav sonuçları Özel Yetenek Yerleştirme puanına göre en yüksekten en düşüğe doğru 

sıralanır. 

Genel kontenjanda puanı en yüksek ilk 18 kişi asil listeyi, engelli kontenjanda puanı 

en yüksek 2 kişi asil listeyi, 50 puan ve üzerinde alan diğer adaylar yedek listeyi 

oluşturur. 

b. Her iki sınavın ortalaması 50 puanın altında olan adaylar asil ve yedek listelere 

giremezler.  

 

KESİN KAYIT 

a. Aday kazanmış olduğu programa belirlenen ve ilan edilen süre içinde kesin kayıt 

yaptırmak zorundadır. Belirtilen süre içinde kesin kayıt yaptırmayan aday kayıt 

hakkını kaybeder. 

b. Kontenjan açığı olduğu takdirde başarı sıralamaları doğrultusunda ilan edilen yedek 

listelere göre, kesin kayıt hakkı kazanan yedek adayların kesin kayıtları duyurulan 

tarihler içinde yapılır. 

c. Program kontenjanının ilan edildiği listelerde eşit puan almış görünen adayların 

yerleştirilmesinde bir başka Yükseköğretim Kurumu’nda kayıtlı olmayan ve yaşı 

küçük olan adaya öncelik tanınır. 
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d. Kesin kayıtta yanlış beyanda bulunduğu tespit edilen adayların sınavları geçersiz 

sayılır. Kesin kayıt ve yedek kayıt hakkını kaybederler. 

 

YEDEK LİSTE 

Yedek listedeki adaylar, yerleştirme puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere 

sıralanarak internet sayfasında ilan edilir. Listeden kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, bölüm 

kontenjanı doluncaya kadar en yüksek puan sırasına göre kayıt yaptırmaya hak kazanır.  

 

KESİN KAYIT YAPTIRMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR İÇİN GEREKLİ 

BELGELER 

a. T.C. Kimlik numarası olan nüfus cüzdanı ve fotokopisi. 

b. Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı 

örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Aslı ve Fotokopisi). 

c. 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı 

kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır). 

d. Askerlik çağına gelmiş veya daha ileri yaştaki erkek adaylar için ilgili askerlik 

şubesinden alınacak bir fakülte ya da yüksekokula kayıt olmasında askerlik açısından 

bir sakınca olmadığına dair belge. 

e. TYT sonuç belgesi. 

f. Kesin kayıtlar aday tarafından şahsen yapılır. Posta ile kesin kayıt yapılamaz. 

 


